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Αναλυτικά Προγράµµατα
Έτος Σπουδών

Πιστωτικές Μονάδες ECTS
9
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Γλώσσα ∆ιδασκαλίας
Ελληνική
∆ιδάσκων

2ος Κύκλος
Μέθοδος ∆ιδασκαλίας
Εξ αποστάσεως

2ο
Πρακτική Άσκηση
N/A

∆ρ Λεύκιος Νεοφύτου
Συν-απαιτούµενα
Κανένα

Στόχοι του µαθήµατος
Το µάθηµα αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους φοιτητές/φοιτήτριες:
• Να αναλύσουν κριτικά την έννοια της αξιολόγησης προγραµµάτων και τη σύνδεσή της
µε τις έννοιες της αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας στην εκπαίδευση.
• Να εξοικειωθούν µε τα επικρατέστερα µοντέλα αξιολόγησης και τη φιλοσοφία που διέπει
το κάθε µοντέλο.
• Να γνωρίσουν, συγκρίνουν και αξιολογήσουν τις διαδικασίες που το κάθε µοντέλο
ακολουθεί.
• Να µελετήσουν περιπτώσεις αξιολόγησης προγραµµάτων.
• Να εµβαθύνουν στη διαδικασία της αξιολόγησης προγραµµάτων (στάδια, τρόποι
συλλογής δεδοµένων, εγκυρότητα και αξιοπιστία µετρήσεων, ρόλος οµάδων και ατόµων).
• Να αντιληφθούν το ρόλο του ειδικού-αξιολογητή στη διαδικασίας της αξιολόγησης
προγραµµάτων.
• Να εξοικειωθούν µε υφιστάµενα ερευνητικών εργαλείων για την αξιολόγηση διαφόρων
προγραµµάτων.
• Να προγραµµατίσουν και να ολοκληρώσουν µια περίπτωση αξιολόγησης
προγραµµάτων.
Μαθησιακά αποτελέσµατα
Οι φοιτητές/ φοιτήτριες θα καταστούν ικανοί:
• Να αναλύουν έννοιες, αρχές και µοντέλα αξιολόγησης τα οποία αποτελούν το θεωρητικό
και επιστηµολογικό υπόβαθρο της αξιολόγησης προγραµµάτων.
• Να εφαρµόζουν µεθόδους συλλογής δεδοµένων για βαθύτερη µελέτη πτυχών που
αφορούν το σχεδιασµό και τη λειτουργία εκπαιδευτικών ή/και κοινωνικών
προγραµµάτων.
• Να εφαρµόζουν στην πράξη την τριγωνοποίηση µεθόδων και δεδοµένων για ενίσχυση της
εγκυρότητας µετρήσεων-αξιολογήσεων.
• Να εντοπίσουν ερευνητικά εργαλεία τα οποία θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σε
προσπάθειες αξιολόγησης προγραµµάτων.

• Να ετοιµάζουν και να αναλύουν δεδοµένα που προέκυψαν στο πλαίσιο µιας προσπάθειας
αξιολόγησης προγραµµάτων
• Να επισηµαίνουν τα θετικά και αρνητικά στοιχεία διαφόρων περιπτώσεων µελετών
αξιολόγησης προγραµµάτων.
• Να ετοιµάζουν και να εφαρµόζουν στην πράξη σχέδιο αξιολόγησης προγραµµάτων.
• Να ετοιµάζουν έκθεση στην οποία να περιγράφεται µια προσπάθεια αξιολόγησης
προγραµµάτων.
Περιεχόµενο του µαθήµατος
Το περιεχόµενο του µαθήµατος δοµείται στη βάση δύο αξόνων. Ο πρώτος άξονας εξετάζει
τη θεωρητική και επιστηµολογική βάση της αξιολόγησης προγραµµάτων ενώ ο δεύτερος
εστιάζεται σε πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για το σχεδιασµό και την
εκπόνηση µιας αποτελεσµατικής αξιολόγησης προγράµµατος. Οι φοιτητές θα µελετήσουν
σχετικά βιβλία, άρθρα και µελέτες περίπτωσης και θα γνωρίσουν ερευνητικά εργαλεία. Από
την παραπάνω µελέτη και τη βιωµατική εµπειρία του µαθήµατος θα αναλυθούν και
µελετηθούν σε βάθος ειδικότερα θέµατα όπως:
• Ορισµοί αξιολόγησης και σύνδεση µε τις έννοιες της αποτελεσµατικότητας και ποιότητας
•
Το θετικιστικό- νεοτερικό και µετανεοτερικό-κριτικό πλαίσιο προσέγγισης της
αξιολόγησης.
• Η αξιολογική πλευρά της αξιολόγησης-Η έννοια της αξίας και τα κριτήρια αξιολόγησης.
• Οι διάφοροι τοµείς αξιολόγησης: προϊόντος, διαδικασίας, πολιτικής, προσωπικού και οι
στόχοι της αξιολόγησης.
• Τα διάφορα είδη αξιολόγησης προγραµµάτων: Προ-προγραµµατική (proactive),
∆ιασαφηνιστική (Clarificative), Αλληλοδραστική (Interactive), Ελεγκτική (Monitoring),
Λογοδοτική (Impact).
• Οικογένειες µοντέλων αξιολόγησης: Μοντέλο εµπειρογνωµατοσύνης (ConnoissershipEisner), Στοχοκεντρικό (Goals oriented- Tyler), Πέραν από τους στόχους ( Goals-Free
Evaluation- Scriven), ∆ικαστικό-ανταγωνιστικό ( Judicial /Adversary).
• Μοντέλα αξιολόγησης και εργαλεία των µοντέλων αυτών: CIPP, U-FE, Democratic,
Constuctivistic, ∆υναµική και Στατική αξιολόγηση.
• ∆ιαχείριση αξιολόγησης: Προγραµµατισµός και διαπραγµάτευση, χρόνος και
συµµετέχοντες- πηγές αξιολόγησης, εργαλεία αξιολόγησης, διασπορά αποτελεσµάτων.
•
Εργαλεία συλλογής δεδοµένων: ερωτηµατολόγια, παρατήρηση, συνεντεύξεις, ανάλυση
εγγράφων.
• Μετα-αξιολόγηση και χαρακτηριστικά αξιόπιστης αξιολόγησης.
Μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές µέθοδοι
Συζήτηση, ατοµική και οµαδική εργασία, ατοµική καθοδήγηση, ανάλυση µελετών περίπτωσης.
Μέθοδοι αξιολόγησης
∆ιαµορφωτική-συντρέχουσα αξιολόγηση, ατοµική εργασία, οµαδική εργασία, τελική εξέταση.
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